
Асорті італійських сирів з медом
Рікота, Горгонзола Пiканте, Аль Бароло, Пекоріно Тоскано, 
Молітерно аль Тартуфо

320

ХОЛОДНI ЗАКУСКИ
Тартар із витриманої яловичини з печеним перцем та чіабатою 205

Паштет по-тосканськи з курячої печінки 118

БРУСКЕТА
З креветками та томатами 158

З пастрамі та гірчичним соусом 154

СИРОВ’ЯЛЕНI ДЕЛIКАТЕСИ
До будь-якого м’ясного делiкатесу Ви можете пiдiбрати салат, сир i заправку на вибiр

Брезаола* 102 Салямi Пiканте* 68

Прошуто Крудо* 89 Салямi Мiлано* 73

*Ціна вказана за 50 г та може змінюватися залежно від ваги 
**Ціна вказана за 100 г та може змінюватися залежно від ваги

З

САЛАТИ
Цезар з куркою та беконом 188

З креветками, руколою та авокадо 235

З ростбіфом, моцарелою та медово-гірчичною заправкою 225

і смаженою куркою, карамелізованим гарбузом та кунжутним соусом 168

CУПИ
Курячий бульйон з тортеліні із кролика 92

Ніжний сирний суп з куркою та овочами 146

ПІЦА
Додайте крем-сир у бортик за 40 грн до улюбленої піци

Маргарита
Класична італійська пiца

140

Чотири сири 
Моцарела, Пармезан, Ементаль, Горгонзола, вершковий соус

225

Чотири м’яса 
Салямі Мілано, салямі Піканте,Брезаола, Прошуто Сан-Данієле,
Моцарела, соус із томатів Пілаті, рукола, базилік

245

Салямi Пiканте
Салямi Пiканте, Моцарела,соус із томатів Пілаті

215

Сан-Данiєле 
Прошуто Сан-Данiєле, Моцарела, рукола, Пармезан, соус із томатів Пілаті

220

Карбонара 
Моцарела, Пармезан, бекон, Прошуто Котто, вершковий соус, червона цибуля

245

з Пармезаном та соусом Песто
Фокача 84



ГАРНІРИ
Картопляне пюре з Пармезаном 56

Полента з Пармезаном 56

Овочі на грилі по-прованськи 138

М’ЯСО
Медальйони з телятини з овочами-гриль та соусом Деміглас 325

Куряча грудка з капустою гриль та трюфельним соусом 180

*Стейк Рибай (Україна) 160

РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ
Лосось на грилі зі шпинатом та томатами Чері 298

Філе дорадо з цукіні та цитрусовим соусом 198

Котлета-фіш з креветочним соусом
та картопляним пюре  

265

Сібас в печі або на грилі за вашим вибором* 155

Дорадо в морськiй солi* 158

*цiна вказана за 100 г продукту, пiдготовленого до приготування  
**цiна вказана за 100 г пiдготовлених до обсмаження креветок з головою

Різото з білими грибами 185

ПАСТА ТА РІЗОТО
Паста готується вручну кухарями в найкращих традицiях iталiйськоï кухнi

Спагетi Карбонара 158

Паста з куркою та соусом Чеддер 205

Равіолі з кроликом 185

Тальятелле з білими грибами та Горгонзолою 195

Феттучіне Болоньєзе 174

ДЕСЕРТИ
Тірамісу 
авторська подача видатної класики

164

Шоколадний фондан з морозивом 110

Домашнє морозиво (ванільне, шоколадне) 48

Шановний гостю, якщо у Вас алергiя на якийсь продукт – повiдомте про це нашому офіціанту.
Даний інформаційний проспект містить матеріали про продукцію та її виробників, яка реалізується на території закладів громадського харчування 
мережі «СПЕЦЦО». Оригінал меню знаходиться в куточку споживача та надається на першу вимогу гостя. Ціни вказані в національній валюті – гривні


